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NECH JE ZVELEBENÝ BOH!

áno prvého dňa v týždni, ešte za tmy,
prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený.
Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k
inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a
povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý
učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja,
ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa
a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý
ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam
položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na
hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj
druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a
videl i uveril
(Jn 20, 1 – 8).
V dnešnom evanjeliu učeníci utekajú k hrobu. Z ich postoja cítiť úžasnú snahu byť čím

skôr pri hrobe, čím skôr stretnúť Ježiša. Kameň je odvalený. Peter vchádza do hrobu a
nachádza ho prázdny.
Aj ja dnes spolu s učeníkmi „bežím“
dychtivo k Ježišovmu hrobu a nachádzam ho prázdny.
Počas Pôstneho obdobia som sa usiloval
nájsť balvany vo svojom srdci, ktoré by
mohli byť prekážkou môjho stretnutia so
zmŕtvychvstalým Kristom. Tieto kamene
mi Ježiš odvalil zo srdca preukázaním
milosrdenstva vo sviatosti zmierenia a
ja sa dnes môžem tešiť a s radosťou a
nádejou spočinúť v jeho náručí.

Farská

Veľkonočné obdobie

Rodina

Pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá
dobrovoľný príspevok 0,10 €

16. apríl 2017 - 16/2017

RESURREXIT SICUT DIXIT
VSTAL AKO POVEDAL MT 28, 6

Dnešný deň je najvzácnejšou oslavou môjho
vzťahu s Ježišom. Poďakujem mu za to, že
som mohol spoznať a zakúsiť jeho lásku, ktorú mi preukázal a neustále ma ňou deň čo
deň prekvapuje.
Zamyslenia

Katolícka jednota Slovenska Spišská Belá Vás pozýva na multimediálny koncert

JÁN PAVOL II.

Spomienka na 1.slovanského pápeža
Koncert je 28.6.2017, t.j. streda, o 18.00 hod. na Zimnom štadione v Poprade
Odchod autobusu z autobusovej zastávky Spišská Belá o 16.45 hod.
Cena príspevku: doprava a vstupné 14,- eur pre nečlenov KJS
12,- eur pre členov KJS
Účinkujú: sólisti, orchester, zbor a detsky zbor Opery ŠD Košice. Vyše 130 umelcov , pozostávajúcich z 56-tich členov orchestra, 40-tich členov speváckeho zboru, 30-členného detského zboru
a 4 sólistov, vám viac ako dvojhodinové putovanie po životných cestách Jána Pavla II., spríjemnia
prednesom svetoznámych hudobných diel Mozarta, Pucciniho, Čajkovského či Verdiho , ako aj
príjemným sólovým a zborovým spevom. Skladby ako je Lacrimosa od Mozarta, Zbor Židov od
Verdiho, ale aj Bárka – pieseň Jána Pavla II. v závere, vás aspoň na chvíľu vytrhnú z prostredia
každodenného zhonu a starostí.
Vstupenky máme rezervované do 20.4.2017, preto prosíme záujemcov, aby sa
najneskôr do 19.4.2017 nahlásili v sakristií a zaplatili príspevok, počet miest je
obmedzený. Zľavy sú už zahrnuté v cene.
Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: Jaroslav Bachleda, Peter Petrek O2: 0905 694 717,
Peter Gaži, Marek Suchanovský

www.rkfarnost.spisskabela.sk mail: fspbela@gmail.com

"Do výšav si vystúpil, so sebou si vzal zajatcov, ľudí si prijal do daru." Ž 68, 19

Milí farníci
Udalosť veľkonočného rána je najradostnejšia správa, akú môže
tento svet počuť. Prajeme vám, aby váš život bol preniknutý
veľkonočnou radosťou.
Vaši kňazi
Peter, Marek a Peter

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp.B.: z krstu Timotheusa Andreasa Voščeka 100€; zo 70-tich narodenín p. Viery
50€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi.: manželia Gotzmanoví 50€. Pán Boh zaplať.
3. Darovali na kostol v Strážkach.: Magdaléna Galliková 50€. Pán Boh zaplať.
4. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do slávenia Veľkonočného trojdnia. Zvlášť vdp. Jánovi Bucovi a vdp. kaplánovi Marekovi Bočovi, dp. diakonovi Janovi Bušovskému, kostolníkom, miništrantom, asistentom, zboru a všetkým, ktorí akoukoľvek službou prispeli k dôstojnosti Veľkonočných sviatkov. Ďakujeme.
5. Manželské večery. Záujemcovia o manželské večery nech sa nahlásia do pondelka 17.4 do
obeda na tel. č. alebo email uvedené vo farskej rodine a na nástenkách. Prvé stretnutie bude
v stredu 19.4.201 o 18.30h v sále farského úradu.   
6. V stredu 19.4. po sv. omši o 17.30 prosíme o stretnutie všetkých rodičov prvoprijímajúcich
detí v kostole v Sp. Belej.
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Kr. Vsi dňa 22.04.2017 prosíme tieto ženy: Marta Hangurbadžová, č.d. 131, Mária Olšavská, č.d.134, Vlasta Konkolová, č.d. 135.
8. Na Druhú veľkonočnú nedeľu (23.4.2017) – Nedeľu Božieho milosrdenstva sa koná tradičná
púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Keďže do svätyne prichádza veľa pútnikov a tento deň je spojený s osobitným prisľúbením, ktoré Pán Ježiš povedal sv. Faustíne pri zjavení v máji
1937: „Túžim udeliť úplné odpustky dušiam, ktoré pristúpia k spovedi a sv. prijímaniu na sviatok môjho Milosrdenstva." (Den. 1109). Autobus bude odchádzať v nedeľu o 9.00h od OD Jednota. Platiť sa bude
iba za dopravu (cca 5€). Nahláste sa v sakristii. Predpokladaný návrat o 17.00h.
9. V spolupráci s Katolíckou jednotou Slovenska Vás pozývame na sviatok Božieho milosrdenstva
aj na púť do Krakova do sanktuária v Lagiewnikoch. Odchod bude v nedeľu 23.4. 2017 o 5.30h
ráno od OD Jednota. Cestovný lístok si môžete zakúpiť v sakristií. Príspevok na dopravu je 12€.
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Martin Hangurbadžo, sy Jakuba a Jarmily r. Hovathovej, býv. v Kr. Vsi
a Jaroslava Hangurbadžová r. Mišalková, dcéra Jaroslava a Márie r. Žigovej, býv. v Kr. Vsi
Slavomír Mirga, syn Miroslava a Anny r. Pompovej, býv. v Kežmarku
a Michaela Polhošová, dcéra Romana r. Hangurbadža a Ivany Polhošovej, býv. v Sp. Belej
Jakub Korub, syn Jozefa a Marcely r. Džadoňovej, býv. v Strážkach
a Dominika Horská, dcéra Kamila a Milady r. Regešovej, býv. v Strážkach
Lukáš Marhefka, syn rodičov Ľubomíra a Anny rod. Novoroľníkovej, býv. v Sp. Belej
a Mária Štofaníková dcéra rodičov Štefana a Eleny rod. Blahutovej, býv. v Rimavskej Sobote

16.4.

PO

17.4.

Veľkonočný Pondelok

UT

18.4.

Veľkonočný Utorok

18:30

ST

19.4.

Veľkonočný Streda

17:30

ŠT

20.4.

Veľkonočný Štvrtok

PI

21.4.

Veľkonočný Piatok

15:00+
17:45 R
18:30
18:30
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Večerná sv. omša je z nasled. nedele
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+ adorácia K - Kolónia R - ruženec

S - svätenie jedál V - Vešpery

Ne

Po

budovanie manželstva - prehĺbenie vzťahu - investícia do rodiny

St

17.30 + Anna Slodičák 1. výročie

- kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí raz do týždňa vo večerných hodinách
- je určený všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a spoločne investovať do
svojho vzťahu
- cieľom kurzu je pomôcť párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah
- dáva príležitosť stráviť čas s partnerom a pritom sa s ním zdieľať o dôležitých otázkach svojho
manželstva
- skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu; o svojom vzťahu manželia nemusia nikomu ďalšiemu
nič hovoriť

Št

Zdr. a B. pož pre Dávida a Lukáša

Pi

+ Karol 10. Výročie, + Jozef a Ondrej

So

7.30 Zdr. a B. pož.
pre Pavla Sisku -50 rokov
18.30 + Štefan, Paulina, Pavol Rezničák

Ne

07.30 + Michal Halčin
10.30 za modliacich sa 24/7
Jozef Budzák 80 nar.
18.30 + František a Matúš a Karolína
a Matúš Suchanovský

Viac info: - 0907 216 219 - manzelske.vecery@outlook.sk - www.manzelskevecery.sk

Krížová
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so - sobášne obrady

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 + Jozef a ostatní z rodiny Blaškovej
a Kretovej
10.45+ Emil a Juraj
18.30 + Jarmila Sloviková 1. výr.
7.30 + Čarnogurskej, Štefaniakovej,
Pajgertovej
10.30´+ Žofia, Ján, Lucia

Strážky

17:30

7:30
10:30
18:30

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

+ Milan. Anna, Andrej, Slavo

Kedy: začíname 19.04.2017 (streda) o 18:30 hod a potom každú ďalšiu stredu
Kde: sála Farského úradu Spišská Belá
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VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

NE

Ut

MANŽELSKÉ VEČERY V SPIŠSKEJ BELEJ

Spišská
Belá
6:30 S
7:30
10:45
15:00 V
18:30
7:30
10:30

LITURGICKÝ PREHĽAD

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Zdr. a B. pož.
Jaroslav 60. nar. s
rodinou

Ján Bušovský, diakon

Za zdr. v rod.
Kačmarčik

+ Mária Šatalová 1. Výr. a
Michalka

+ Mária Vilková

+ členovia sv. ruženca
Žofia zdr. a B. pož.

Zdr. a B. pož.
pre Maja 40. nar.

+ Martin Čížik 1.
výročie

+ Jurko Legutko

3

